En presentation

SKOLVERKET
– STYR OCH STÖDJER FÖR EN BÄTTRE SKOLA

SKOLAN OCH SKOLVERKET FÖRÄNDRAS
Stora reformer genomförs inom skolan och Skolverket har
ett stort ansvar för att förbereda och genomföra dessa.
Samtidigt har myndigheterna inom skolväsendet organiserats om, vilket bl a inneburit att Skolverket delvis fått
en ny roll då den utvecklingsstödjande verksamheten
åter förts in i myndigheten medan inspektion, tillsyn och
tillståndsprövning av fristående skolor förts till en egen
självständig ny myndighet.
Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga
skolväsendet, förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen
och vuxenutbildningen. Skolverket har även ett särskilt
ansvar för handikappfrågor, miljöfrågor samt frågor som
rör nyanlända elever inom sektorn.
Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka
kvaliteten och samhällsförankringen tillsätts ett insynsråd
av regeringen.

UPPDRAG OCH ROLL
Regering och riksdag anger mål och riktlinjer för förskolan och
skolan genom bl a skollagen och läroplaner. Skolverkets uppgift
är att aktivt verka för att målen nås.
Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners
och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning.
Vi riktar oss till skolors huvudmän, skolchefer, skolledare och
pedagoger inom förskolan och skolbarnsomsorgen, grundskolan,
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Ibland är även elever och
föräldrar Skolverkets målgrupper.
HUR STYR OCH STÖDJER SKOLVERKET FÖR EN BÄTTRE
SKOLA?
Nationella mål och styrdokument
Vi sätter ramar och riktlinjer för hur utbildningen ska bedrivas
och bedömas med hjälp av mål, kursplaner, prov och betygskriterier samt allmänna råd. Detta är en verksamhet som kommer att
ha stor betydelse i och med reformeringen av grund- och gymnasieskolan och till viss del även förskolan. Stora insatser kommer att
genomföras för att stödja genomförandet av de nya reformerna.

Skolverket ansvarar för det nationella provsystemet. Tillsammans
med universitet och högskolor utvecklar vi nationella prov och
diagnostiska material för att stödja en likvärdig bedömning av
eleverna.
Med hjälp av finansiella medel har vi också ansvar för att fördela
och utvärdera statsbidrag för att stimulera måluppfyllelse och
säkra kvaliteten ute i verksamheterna.
Nationell skolutveckling
Skolverket ska stödja förskolor och skolor i deras utveckling. Stödet
som ges ska vara nationellt prioriterat. Det kan ofta handla om
generella utvecklingsinsatser som är motiverade utifrån brister och
problem som identifierats genom olika nationella och internationella undersökningar, t ex inom matematik, språk samt läs- och
skrivutveckling. Men det kan också handla om t ex mobbning,
jämställdhet, minoritetsspråk och nyanlända elever till Sverige.
Kompetensutveckling är en viktig del i vår nya verksamhet.
Skolverket ansvarar för den statliga rektorsutbildningen och satsningen på lärarfortbildning.
Vi sprider också kunskap om forskning och kunskapsbaserade
metoder och erfarenheter som har betydelse för skolledare och
pedagoger.

Utvärdering
Skolverket utvärderar verksamheterna genom fördjupade studier
och analyser för att belysa områden som behöver utvecklas nationellt. Orsaker till variationer i måluppfyllelsen hos olika huvudmän och skolor analyseras. Skolverket deltar i internationella
studier för att värdera vårt eget utbildningssystem och jämföra det
med andra länders.
Uppföljning
Skolverket är ansvarig myndighet för statistik inom sektorn. Vi
följer upp verksamheternas förutsättningar, hur verksamheterna
genomförs och resultaten utvecklas genom att löpande samla in
data från kommunerna. Det bidrar till att man kan jämföra olika
huvudmän och verksamheter.
INSPEKTION – EN EGEN MYNDIGHET
Uppdraget att granska skolors kvalitet och likvärdighet i form av
utbildningsinspektion och tillsyn bedrivs nu i den nya myndigheten Statens skolinspektion. Vidare ansvarar Skolinspektionen
för att pröva rätten till tillstånd och bidrag för fristående skolor.
Barn- och elevombudet tillhör också den nya inspektionsmyndigheten.
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